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HOTĂRÂREA nr.51 
din data de 19 februarie 2020

- privind transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere raportul de specialitate nr.6.029/18.02.2020 al Compartimentului 
resurse umane, precum şi referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş 
nr.6.029/1/18.02.2020, prin care se propune transformarea unor funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul Compartimentului implemetare proiecte de finanţare, relaţii 
internaţionale si Biroului achiziţii,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru 
servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de 
turism, relaţii externe şi integrare europeană,

In conformitate cu prevederile art. art.409 alin.(3) lit.”b” din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, actualizat,

în temeiul art.129 alin.(i) si alin.(2) lit.”a”, art.139 alin.(3) lit.’ a”, art.196 alin.(i) 
lit.”a” si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.i -  Se aproba transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier 
clasa I grad Principal studii Superioare din cadrul Compartimentului implemetare proiecte 
de finanţare, relaţii internaţionale in consilier clasa I grad Asistent studii Superioare.

Art.2 -  Se aproba transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier 
achiziţii publice clasa I grad Asistent studii Superioare din cadrul Biroului achiziţii in 
consilier clasa I grad Superior studii Superioare.

Art.3 -  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteaza 
Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartiment Resurse Umane.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general, / 

LAURA ELeM v GIUNC

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, _d' abţinere, 
Consilieri în funcţie - 18 
Consilieri prezenţi -16

Prezenta hotărâre se comunică:
- lex.Dosar de şedinţă
- îex.Colecţie
- lex. Prefectură
- lex.Primar
- îex.Secretar general
- îex.Compartiment Resurse Umane 
-1 ex.Direcţia Buget Finanţe
-1 ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă 
- 1 ex.Afişare
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